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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Paper-Art bril, ca. 170 x 45 mm, naturel 428248 2

Gipsband 3 m lang, 6 cm breed, wit 503494 2

Gipsband voordeelset, ca. 2 kg, vrijblijvend gesorteerd 
(gipsband) ca. 3,6 m2, kleur van wit - lichtblauwig 505821 alternatief

Gipsband voordeelset, ca. 5 kg, vrijblijvend gesorteerd 
(gipsband) ca. 11 m2, wit, 619854 alternatief

Marabu decorlak 50 ml, lichtgroen 452104 1

Marabu decorlak 50 ml, oranje 470898 1

Marabu decorlak 50 ml, karmijnrood 452034 1

Marabu decorlak 50 ml, azuurblauw 452078 1

Marabu decorlak 50 ml, wit 452126 1

Marabu decorlak 50 ml, huidskleur 452760 1

Marabu decorlak 50 ml, zwart 452137 1

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf set in donkerrood, donkerblauw, 
donkergroen, zwart, wit en zonnegeel, 6 stuks 491164 alternatief

Sieraadstenen set, verschillende vormen en groottes, bonte kleuren, ca. 1000 stuks 470588 1

Glitter set, buisjes van elk 3 g, kleurrijk gesorteerd, 30 stuks 443655 1

Parelhoenveren, verschillende groottes, kleurrijk gesorteerd, ca. 50 - 80 mm, ca. 100 
stuks 580311 1

Chenilledraad ca. 50 cm lang, ø 9 mm, 10-kleurig gesorteerd, 10 stuks 510921 1

Chenilledraad ca. 50 cm lang, ø 8 mm, 10-kleurig gesorteerd, 100 stuks 510286 alternatief

Scheerwol set, sprookjeswol voor het nat- en droogvilten (naaldvilten), 
kleurrijk gesorteerd, totaal 100 g, 12 stuks 528733 1

Elastiek ca. ø 1 mm x 25 m, zwart 579606 1

Aanbevolen gereedschap
OPITEC alleslijm, 100 ml 301667 1

OPITEC alleslijm, 1000 ml 301690 alternatief

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002 319101 alternatief

Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks 301139 alternatief

Benodigd gereedschap:
watervaste ondergrond, waterkom (gipsbanden), schaar, penseel, waterglas, 
keukenpapier, alleslijm (of lijmpistool met lijmsticks), zijsnijtang, haarlak, vaseline 
(vette crème)

1. Om de neus te vormen, neus met vette crème (vaseline) dik insmeren.
2. Gipsband in ca. 5 cm langen stroken knippen, met water bevochtigen.
3. Eerste laag gipsband horizontaal op de neus leggen.
4. Tweede laag gipsband verticaal erop leggen.
5. Net zo lang doorgaan met lagen aanbrengen tot de gips-neus stabiel is (ca. 8 lagen). 
6. Gips-neus van de neus verwijderen en aan de lucht laten drogen, voor een nacht.
7. Nu de neus met meer gipsbanden aan de bril modelleren.
8. De bril ook met gipsbanden omwikkelen.
9. Dit alles een nacht weer laten drogen.
10. Masker en neus met verf beschilderen, evt. in de nog vochtige verf glitters strooien.
11. Veren of scheerwol (voor snor) met lijm bevestigen.
12. De snor kan met een beetje haarlak in de gewenste vorm gefixeerd worden. 
Met de chenilledraad de bril vormen.
14. Bril aan het masker met lijm vastplakken.
15. Sieraadstenen op de gewenste plek positioneren.
16. Om de bril stabiel op te hebben, een stuk elastiek aan de paper-art bril bevestigen. 

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
T013K001


